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Két befutó helyet kap az EMSZ
Megegyezés: az RMDSZ az EMSZ-szel készül a parlamentbe
• Két befutó helyet 
kap az RMDSZ válasz-
tási listáján az Erdélyi 
Magyar Szövetség 
(EMSZ) – közölte on-
line sajtótájékoztató-
ján Kelemen Hunor. Az 
RMDSZ-elnök tájékoz-
tatása szerint ezen a 
héten írják alá a meg-
állapodást.

P A T A K Y  I S T V Á N

K ulcsár-Terza József a Maros 
megyei képviselői lista har-
madik helyét, Zakariás Zoltán 

pedig a Hargita megyei lista ötödik 
helyét kapja meg, mindkét pozíció 
biztos parlamenti részvételt garantál. 
Kelemen Hunor elmondta: a pénteki 
nap folyamán tárgyalt Mezei Jánossal, 
a Magyar Polgári Párt (MPP) jelenlegi 
elnökével, aki a két kis formáció egye-
sülése után a tervek szerint az EMSZ 
elnöke lesz. Az RMDSZ elnöke nagy-

vonalúnak nevezte a Szövetség dön-
tését, hiszen – mint mondta – az MPP 
négy évvel ezelőtt jobb eredményeket 
tudott maga mögött, és úgyszintén két 
hellyel kellett megelégednie.

A Kovászna megyei listán szorí-
tottak ugyanakkor helyet a szórvány 
képviselőjének, Benedek Zakariás-

nak, és az RMDSZ által olykor meg-
szerzett, máskor elveszített Bihar 
megyei harmadik helyet ajánlották 
fel az RMDSZ-szel együttműködő 
ifj úsági szervezetek jelöltjének, Ol-
tean Csongornak.

Újságírói kérdésre az elnök meg-
említette: tárgyalt a Szabad Emberek 

Pártjának (POL) színeiben újabb szé-
kelyudvarhelyi polgármesteri címet 
nyert Gálfi  Árpáddal is, de a POL-lal 
nem tudnak szövetkezni, Gálfi  Ár-
páddal mint személlyel pedig nem 
egyezhetnek meg. Ígéretet tett azon-

ban arra, hogy Székelyudvarhelyt és 
az udvarhelyi embereket támogatják 
majd, amikor erre szükség lesz.

Mint megtudtuk, Hargita me-
gyében a szenátori székek sorrend-
jében első helyen Csíkszék szerepel 
(Tánczos Barna), a második helyen 
Udvarhelyszék (Antal Lóránt). 
A képviselői sorrend a követ-
kezőképpen alakult: 1. hely 
Csíkszék (Kelemen Hunor), 2. 
hely ugyancsak Csíkszék (ifj . 
Hajdu Gábor), 3. hely Gyergyó-
szék (Bende Sándor), 4. hely 
Udvarhelyszék (Ladányi Lász-
ló Zsolt), 5. hely pedig az EMSZ 
jelöltje (Zakariás Zoltán).

Maros megyében a szenátori 
helyekért Császár Károly és Novák 
Zoltán indul, míg a parlamenti képvi-
selői helyekért: Kolcsár Károly, Csép 
Andrea és a harmadik az EMSZ kép-
viselője, Kulcsár-Terza József.

A Krónika kérdésére Kelemen 
Hunor megerősítette korábbi állás-
pontját, miszerint a december 6-ai 
választások után egy stabil, jobb-
közép többségen alapuló koalícióra 
van szüksége Romániának, amely az 
Európai Néppárt (EPP) tagszervezetei 
köré épül. Mint ismeretes, a nemzeti 
Liberális Párton kívül az RMDSZ és a 
Népi Mozgalom Pártja is EPP-tag.

Kelemen Hunor, a Szövetség 
elnöke a Szövetségi Állandó Tanács 
jelöltlistákat véglegesítő ülése után
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